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 يقؽم قدػ هشجسة الطاقة الكهخبائية بتأهيل السهشجسيؼ للعسل في السجاالت الهشجسية اآلتية:

هشجسة  –هشجسة محطات الطاقة الكهخبائية  –هشجسة التؽتخ العالي  –هشجسة اآلالت الكهخبائية وقيادتها 
الطاقات الستججدة ) الذسدية  –محطات التحؽيل  –الكتخونيات القجرة الكهخبائية  –الذبكات الكهخبائية وحسايتها 

 الخيحية .....(. –

 يتألف قدػ هشجسة الطاقة الكهخبائية مؼ:

 .شعبة هشجسة الطاقة الكهخبائية 
 .شعبة هشجسة الطاقات الستججدة 

 

 

 

 



 الطالة الكهربائٌةلسم لمحة عن لسم 

  في كمية اليشجسة السيكانيكية والكيخبائية بجامعة دمذق،   ;><6افتتح القدؼ في العام الجراسي
 . >700القدؼ في العام الجراسي  الستججدة فيوافتتح قدؼ الظاقات 

  الظاقة يأخح القدؼ عمى عاتقو تأىيل الكؾادر العمسية مؽ السيشجسيؽ االختراصييؽ في
جؾانبيا السختمفة و القادريؽ عمى قيادة العسميات اإلنتاجية وتظؾيخىا في  في الكيخبائية
 .العسمية السختمفةالسجاالت 

  لتحقيق رؤى وأىجاف جامعة دمذق في التعميؼ والبحث  خبائيةالظاقة الكييدعى قدؼ ىشجسة
في  الظاقةالعمسي وخجمة السجتسع وتظؾيخ الرشاعة وتجعيؼ التعاون بيؽ القدؼ وأقدام 

  .الجامعات األخخى ومخاكد البحث العمسي

   الرسالة

  إمجاد الظالب بأصؾل السعخفة اليشجسية الحجيثة وطخائق البحث العمسي الستقجمة و االرتقاء
بالجراسات العميا والبحؾث وبشاء عالقات تفاعمية قؾية مع  الظاقة الكيخبائيةبسدتؾى ميشجس 

 العامة والخاصة لحل مذاكميا وتمبية احتياجاتيا. الجيات

 تخررات اليشجسة الكيخبائية والظاقة الستججدة إعجاد أطخ مؤىمة مؽ السيشجسيؽ في كل 

  تجريب السيشجسيؽ والفشييؽ بالظخق الحجيثة الستخجام الشغؼ واألجيدة والسعجات الججيثة، وتججيج
 خبخاتيؼ باستسخار.

  خجمة القدؼ لمسجتسع بأبحاثو الستسيدة في مختمف السجاالت التي تداىؼ في التظؾر العمسي
 ت الرشاعية، ودفع السجتسع نحؾ محؾ األمية التقشية.والرشاعي وتظؾيخ السؤسدا

 

 

 

 

 
 



  الرإٌة والهدف

  اكتداب ثقة سؾق العسل بالشؾعية الستسيدة لخخيجي القدؼ والتعاون العمسي والعسمي مع كافة
الدؾرية عؽ طخيق تشسية  لظاقة الكيخبائيةالجيات العمسية والرشاعية السخترة لحل مذاكال

شخرية الظالب بسا يجعمو قادرًا عمى االبتكار والتحجي وحل السذكالت والقيادة واتخاذ القخار 
والتعمؼ الحاتي والعسل الجساعي والسشافدة محميًا وإقميسيًا وعالسيًا  وتؾفيخ رؤية إندانية واعية 

  خ في إطار التشسية الذاممة.بجور العمؼ التظبيقي في الشيؾض الحزاري والتظؾيخ السدتس

 :إعجاد ميشجسيؽ في السجاالت اليشجسية اآلتية 
 ىشجسة محظات الظاقة الكيخبائية    –ىشجسة التؾتخ العالي  –ىشجسة اآلالت الكيخبائية وقيادتيا        

 –الكتخونيات القجرة الكيخبائية  –ىشجسة الذبكات الكيخبائية وحسايتيا  –الستججدة ) الذسدية 
 (.الخيحية الظاقات    –محظات التحؾيل 

 .تقجيؼ الجراسات الشؾعية في السذاريع الحيؾية العمسية والرشاعية والخجمية 

  إنذاء مخاكد تجريب متسيدة لتغظية احتياجات سؾق العسل ومتظمبات التشسية السحمية والعخبية
 والعالسية.

  .السداىسة في بشاء سؾريا وإعادة إعسارىا 
 

 التً ٌمنحها المسمالشهادات 

 مجتها  خسذ سشؽاتالكهخبائية /هشجسة الطاقة الكهخبائية/.  درجة اإلجازة في الهشجسة . 

 مجتها  خسذ سشؽاتالكهخبائية /هشجسة الطاقات الستججدة/.  درجة اإلجازة في الهشجسة . 

 في هشجسة الطاقة الكهخبائية. يسشح درجة الساجدتيخ 

 في هشجسة الطاقات الستججدة. يسشح درجة الساجدتيخ 

  الجكتؽراة في هشجسة الطاقات الستججدةيسشح درجة. 

 

 

 



 :طالة الكهربائٌة التدرٌسً لمسم هندسة ال العلمًالكادر  - أ

 :أعزاء الهيئة التجريدية -أ

/ 8متفخغيؽ وقائسيؽ عمى رأس عسميؼ ، مشيؼ // 52ٌبلغ عدد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المسم /  
 .مسجد ليؼ بسختبة أستاذ/ :، /  / بسختبة مجرس:/ بسختبة أستاذ مداعج، />أستاذ ، /بسختبة 

تشؾع الثقافة العمسية ألعزاء الييئة التجريدية طبقًا لتشؾع الجول األجشبية التي حرل مشيا كل عزؾ ت
عمى شيادة الجكتؾراه السؤىمة لمتعييؽ في جامعات القظخ. فيشاك مؽ حرل عمى الذيادة في اليشجسة 

ورومانيا وكحلػ مؽ وجامعات ألسانيا وجامعات روسيا وأوكخانيا وبؾلؾنيا وبمغاريا  فخندامؽ جامعات 
جامعة دمذق. وتتكامل ىحه الثقافات العمسية مع بعزيا ويتجمى ذلػ في تشؾع السخاجع العمسية وتشؾع 

 :وفٌما ٌلً لائمة بأسمائهم واختصاصاتهم طخائق البحث العمسي.

 الشهادة والتخصص الدلٌك وبلد التخرج الوظٌفة الحالٌة االسم

 بؾلؾنيا ترسيػ الذبكات الكهخبائية 2002أستاذ  د. مرطفى الحدوري 
 بؾلؾنيا نعػ القجرة الكهخبائية 2002أستاذ  د. نجيػ مخؽل
 ألسانيا قياسات وأجهدة قياس كهخبائية، وقيادة كهخبائية 2002أستاذ  د. أبي سلسان
 روسٌا الشبكات الكهربائٌة للتوتر العالً 2002أستاذ  د. حسان سوٌدان

 ألسانيا تخطيط وتشعيػ الذبكات الكهخبائية باستخجام الحاسؽب 2002أستاذ  د. نبيل الفقيه
 دمذق اآلالت الكهخبائية الخاصة 2002أستاذ   د. عباس صشجوق 
 بؾلؾنيا مشعسات التحكػ السؤتستة 2002أستاذ  د. عبجهللا ساميد

 روسيا الشؽويةمحطات التؽليج -اقتراديات الطاقة الكهخبائية  2002أستاذ  د. دمحم صالح األيؽبي
 روسيا نعػ التشديق في الذبكات  الكهخبائية 2002أستاذ مداعج  د. عبج الباسط شخف

 روسيا نعخية الحقؽل الكهخطيدية 2002أستاذ مداعج  د. سالم محسؽد
 دمذق هشجسة التؽتخ العالي 2002أستاذ مداعج علي الديجد. 

 ألسانيا العاليهشجسة التؽتخ  2002أستاذ مداعج د. جسال الشاصيخ
 دمذق حاالت التذغيل العابخة في شبكات التؽتخ العالي 2002أستاذ مداعج  د. دمحم عسار ساعاتي

 فخندا تطبيقات الحكاء الرشعي في الذبكات الكهخبائية 2002أستاذ مداعج د. غيث ورقؽزق 
 فخندا والسحخكات الكهخبائيةقيادة وتسثيل السبجالت اإللكتخونية  2000أستاذ مداعج  د. رائج الذخع
 دمذق تحكػ آلي 2002مجرس  د. غادة الجهيػ

 دمذق تؽليج الطاقة الكهخبائية مؼ طاقة الخياح 2002مجرس  د. دمحم أيسؼ العخقدؽسي



 فخندا التؽليج الكهخبائي السؽزع 2002مجرس  د. فؤاد صالحة
 دمذق هشجسة الخاليا الؽقؽدية 2020مجرس  د. وسيػ سعيج

كمال ناجً د. 5541أستاذ    أوكرانٌا اآلالت الكهربائٌة ولٌادتها 

5541أستاذ  د. دمحم علً مال عثمان  بلغارٌا هندسة محطات الشبكات الكهربائٌة 

5543أستاذ  د. هاشم ورلوزق  فرنسا إلكترونٌات المدرة الكهربائٌة 

5551أستاذ  د. هاكوب بوغوص  روسٌا اآلالت الكهربائٌة ولٌادتها 

دمحم موسى د. 1002أستاذ    بلغارٌا الحمول الكهرطٌسٌة وتمنٌات لٌاسها 

 

 السادة : 5791منذ عام  توالى على رئاسة المسم

    5796-5792 الدكتور احسان الفهد

    5799-5796 الدكتور علً حمزة

 5798 -5799 الدكتور الٌاس جبور 

 5798-5798 الدكتور كمال ناجً 

 5797-5798 الدكتور احسان الفهد

 5781 -5797  الدكتور دمحم هاشم أبو الخٌر

 5785-5781 الدكتور سمٌح الجابً

 5782 -5785 دمحم هاشم أبو الخٌر الدكتور

 5111 -5782 الدكتور دمحم علً عثمان

 5112-5111 الدكتور هاشم ورلوزق

 5117-5112 الدكتور سمٌح الجابً

 5152-5117 الدكتور علً الجازي

 5158-5152 الدكتور عبد هللا سامٌز

 5151-5158 الدكتور مصطفى حزوري

 حتى تارٌخه-5151 الدكتور علً السٌد

 

 أعزاء الهيئة الفشية:  -ب

التعميسيللة وعللجد مللؽ أعزللاء الييئللة  ;التجريدللية )السعيللجون( وعللجدىؼ يعسللل فللي القدللؼ عللجد مللؽ أعزللاء الييئللة 
، مذلللخف أعسلللال وملللجيخ أعسلللال  و/ يذلللغمؾن وعيفلللة قلللائؼ باألعسلللال معلللاون وقلللائؼ باألعسلللال 67يبملللد علللجدىؼ/

 ./:وكحلػ عجد مؽ السيشجسيؽ السفخزيؽ ألغخاض تجريدية يبمد عجدىؼ / 

 

 



 السخبخييؼ -جـ

 / .:6معمسي حخفة وعجدىؼ /و يعسل في مخابخ القدؼ عجد مؽ السخبخييؽ 
 

 : طالة الكهربائٌةمسم هندسة الوالورش التابعة ل مخابر - د

 يحتؾي قدؼ ىشجسة الظاقة الكيخبائية عجد كبيخ مؽ السخابخ والؾرش الكيخبائية وىي:

                      مخابخ التحكؼ اآللي -مخابخ التؾتخ العالي 
          مخبخ تحميل الذبكات الكيخبائية -مخبخ حساية الذبكات الكيخبائية 

   مخبخ القيادة الكيخبائية -        مخبخ ترسيؼ اآلالت الكيخبائية 

                 مخابخ الكتخونيات القجرة الكيخبائية -مخابخ اآلالت الكيخبائية 

              مخبخ الجارات الكيخبائية -مخبخ نغؼ القجرة الكيخبائية 

                 مخبخ الظاقات الستججدة)الخاليا الذسدية( -مخبخ األسذ الكيخبائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخبخ الطاقات الستججدة

  

 



 

 

 

 

 

 ترسيػ االالت الكهخبائية باستخجام الحاسؽبمخبخ        والجارات الكهخبائية مخبخ األسذ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهخبائية  االالتمخبخ 

  



 
 التحكػ االليمخبخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخبخ القيادة  الكهخبائية



 

 

 

 

 

 مخبخ الحقؽل الكهخطيدية                          مخبخ تحليل الذبكات الكهخبائية           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخابخ التؽتخ العالي

كما تتم االستفادة من المختبرات والورشات التابعة لأللسام األخرى وفما لطبٌعة كل من الممررات الواردة 

 الدرسٌة .فً الخطة 

 اضافة لذلن ٌتم تدرٌب الطلبة فً بعض المنشآت الصناعٌة من خالل المعسكرات االنتاجٌة.

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العلٌا: - ذ

 بخنامج الدشة األولى ماجدتيخ اختراص هشجسة نعػ القجرة الكهخبائية / هشجسة الطاقات الكهخبائية الستججدة :

 :1015/1010للعام الجراسي  هشجسة نعػ القجرة الكهخبائية البخنامج األسبؽعي للدشة األولى ماجدتيخ

 فرل ثاني فرل أول صفة السقخر

 البحث العمسي البحث العمسي نغخي + عسمي
 السعالجات والسبخمجات السشظقية القيادة الكيخبائية والتحكؼ اآللي نغخي + عسمي
 وذكاء صشعي نغؼ خبيخة إلكتخونيات القجرة الكيخبائية الستقجمة نغخي + عسمي
 نسحجة ومحاكاة نغؼ القجرة الكيخبائية ىشجسة تقشية التؾتخ والتيار العالي نغخي + عسمي
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اقتراديات وتخظيط وكفاءة الظاقة الكيخبائية نغخي + عسمي

 

 :1015/1010للعام الجراسي  الستججدةهشجسة الطاقات الكهخبائية  البخنامج األسبؽعي للدشة األولى ماجدتيخ

 فرل ثاني فرل أول صفة السقخر

 البحث العمسي البحث العمسي نغخي + عسمي
 السعالجات والسبخمجات السشظقية القيادة الكيخبائية والتحكؼ اآللي نغخي + عسمي
 والخيحيةمحظات التؾليج الكيخوشسدية  إلكتخونيات القجرة الكيخبائية الستقجمة نغخي + عسمي
 نسحجة ومحاكاة نغؼ القجرة الكيخبائية شسدية ( –مرادر الظاقات الستججدة ) ريحية  نغخي + عسمي
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اقتراديات وتخظيط وكفاءة الظاقة الكيخبائية نغخي + عسمي

 

 تشكٌل وحدات البحث العلمً فً المسم : –ج

 القدؼ وىي:تؼ تذكيل ثالث وحجات لمبحث العمسي في 

 وحجة اآلالت والقيادة الكيخبائية والتحكؼ اآللي -
 وحجة التؾتخ العالي  -

 وحجة الذبكات الكيخبائية والظاقات الستججدة . -

 عمسًا بأن جسيع أعزاء القدؼ في كافة الؾحجات

 يتخكد البحث العمسي في القدؼ حؾل عجة محاور أساسية:و  

 



  كيخبائيةذبكات الالترسيؼ وأتستة 
 التؾليج السؾزع والذبكات الكيخبائية الحكية 

 تظبيقات الحكاء الرشعي في قيادة اآلالت الكيخبائية 

 تقشيات ربط مرادر الظاقات الستججدة بالذبكات الكيخبائية 

 اختبارات تجييدات التؾتخ العالي 

  الديارة الكيخبائية 

 أنغسة تخديؽ الظاقة الكيخبائية 

 كاء الرشعيتذخيص االعظال في الكابالت بالح 

 الخوبؾتات في اليشجسة الكيخبائية 

 وثؾقية االنغسة الكيخبائية 

 امؽ السعمؾمات في الذبكات الكيخبائية 

 التحكؼ الحكي في الذبكات الكيخبائية 

 تظؾيخ ابحاث الجراسات العميا وتؾجيييا لخجمة االقتراد الؾطشي 

 
 امكانٌة لسم هندسة الطالة الكهربائٌة فً االختبارات العملٌة والتً تساهم فً اعادة االعمار  -ح

 مخابخ التؽتخ العالياواًل: 
 يسكؽ اختبار مايمي :

  66KV – 20KVقؾاطع شبكة  -6

 بجسيع العيارات . MCBقؾاطع شبكة تؾتخ مشخفض  -7

 بجسيع العيارات . MCCBقؾاطع شبكة تؾتخ مشخفض  العيارية  -8

 كابالت التؾتخ السشخفض بجسيع السقاطع . -9

 كابالت التؾتخ العالي بجسيع السقاطع . -:

 عمب نياية لمكابالت الكيخبائية . -;

 عمب وصل لمكابالت الكيخبائية. ->

 مفخغات صؾاعق لمتؾتخ العالي.-=



 عؾازل سمدكؾنية .-<

 عؾازل سسارية .-60

 محؾالت قجرة بجسيع االستظاعات . -66
 بكافة أنؾاعيا.اجيدة االنارة -67

عمسًا بأن ىحه السخابخ تمبي حاجة الذبكة الدؾرية كاممة في اختبار التجييدات قبل تخكيبيا ووضعيا 
 .IECبالخجمة وتتؼ االختبارات وفق الشغؼ العالسية 

 اختبارات األلؽاح الكهخضؽئية ثانيًا: 

 .تقجيسيا مؽ األلؾاحاختبار األداء عمى أرض الؾاقع وتحجيج االستظاعة المحغية السسكؽ  -1
 .تحجيج االستظاعة االسسية لمؾح عشج عخوف العسل القياسية ومقارنتيا مع البخوشؾرات -2
 .اختبار العازلية لأللؾاح مؽ خالل تحجيج قيسة مقاومة العدل -3
 .اختبار عازلية عمب التجسيع ضسؽ المؾح وفحص ديؾدات التسخيخ -4
 .الترؾيخ الحخاري وتحجيج أماكؽ البقع الداخشة -5
 .تحجيج األداء الحخاري لأللؾاح -6
 .قياس زوايا التخكيب وتحجيج قيؼ الزياع الشاتج عؽ انحخافيا عؽ القيؼ األمثل -7
 .تحميل عسل الدالسل الكعخضؾئية وتحجيج مكان العظل فييا وتذخيرو -8
 .اختبار السعخجات الذسدية بأنؾاعيا وتحجيج السخدود ليا -9
 .اختبار أجيدة اإلنارة الذسدية  -10

االختبارات كافية حاليًا لجراسة األداء ومجى مظابقة التجييدات لمسؾاصفات االسسية، وتؼ وضع ىحه 
دفتخ شخوط لسخبخ متكامل لتؾريج السديج مؽ األجيدة الالزمة لتؾسيع االختبارات بحيث نربح قادريؽ 

 عمى مشح شيادات اختبار تتظابق مع شيادات االختبار العالسية.

 

 



 الحقؽل الكهخطيدية والقياسات الكهخبائيةثالثًا : مخابخ 
 ياسات التجاخل الكيخطيدي لألجيدة بذػ عام واألجيدة الكيخبائية وااللكتخونية مثل مايكخو ق

 .ويف والسؾبايالت والخوبؾتات...و....

  اختبارات التؾافق الكيخطيدي وتدسى عالسيابEMC-electromagnetic 

compatibility. 

 لكيخطيدية تحت خظؾط التؾتخ العاليقياسات سؾية الحقؾل ا. 

 قياسات التيارات الجقيقة والسقاومات الرغيخة ججا مؽ مختبة ميمي اوم واقل. 

 تحميل اإلشارات  واالشعاعات الكيخطيدية وتحجيج سؾياتيا وفقا لمشغؼ العالسية الستجاولة. 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 االستاذ الجكتؽر هاشػ ورقؽزق:-1

ب نررنا"ثمثاو ةاررءث ررتعءثالملررز   ثدلحب رر ثث0222(ثليف رر  ثث22-22نشررحبث ررمث يف ررةثاثرليفررءثالعدررحب )ثال رر    ث ث -0
 ك.ف.أثمث.ث220حتن لثمننذجةث

سوٌسثرا فثً  –نشر بحثث علمثً فثً المثإتمر العثالمً لثكالت الكهربائٌثة المنعمثد فثً لثوزان - 1

بعنوان "  الجسور الثٌرستورٌةلتنظٌم ثابت الزمن آللة مٌكروٌثة  5545( أٌلول 15 -4الفترة )

 ."THYRISTORS BRIDGES IN TIME CONSTATE REGULATOR OF MICRO SYNCRONOUS 
GENERATOR "  

المعهثد العثالً للمٌكانٌثن  – 5541( أٌلثول  13-11لمً فً صوفٌا خثالل الفتثرة )نشر بحث ع- 3

بلغارٌثثثا .بعنثثثوان  " تحسثثثٌن ثابثثثت الثثثزمن لملفثثثات التخامثثثد بواسثثثطة الجسثثثور -والكهربثثثا   
 الثٌرستورٌة ".

   “ IMPROVING DAMPER WINDING TIME COSTANTE BY THYRISTOR BRIDGES " 

ب نرنا"ثمثالوار   ثث0222اجمليفسثاأل يفر ثليف يفرن ث ر  ثث–ال يفمثاخل اسثةال شحب نثب اشقثنشحبث مث يف ةثاثأستنعثث- 2
ثالثريسملن  ءثليف ححب  تثالملححب ضاءثذاتثال ائحبثادليففنفثم.

.بعنثثوان  5542حزٌثثران -(  2( العثثدد )  1نشثثر بحثثث علمثثً فثثً مجلثثة جامعثثة دمشثثك المجلثثد )  - 1

 TWO KVA POWER INVERTER (25-550 )ن.ف.أ. 1( هرتز   110 – 11"معرج جسري بتردد ) 

HZ ." 

 

ب نررنا"ثمالررملحعمثب ررحب ءثث0220سررن .ث.–نشررحبث ررمث يف ررةثاثأسررتنعثال يفررمثالنا رر ثةالث ارر ثادلن ورر ثاثال ذ اررءثث- 2
ثزلحب  تثالملا  ثادل مل حبث سملخ ا ثادلوط  تثالثريسملن  ءثم.

ثث0222(ثتشرحب نثالثر  ث00-2خر  ثالفر  ث ثثنشحبث رمث يف رةثاثأسرتنعثال يفرمثالحبابرثثةالث ار ثادلن ور ثاث اشرقث- 7
ثب ننا"ثمثالملص امثاألاثلثلنظ  ثتغذ ءثاملوطثثاملطن ث   لث ن ثاسملط  ءث  لاءثن تا ثمث.

 نشر بحث علمً فً أسبوع العلم السادس والثالثٌن المنعمد فً جامعة الالذلٌة خالل الفترة  - 4

ثفا .ئةثلنولثالو   ثالعدحب ئاءثةمتثايفهث يف ثاحل سبثم.ب ننا"ثمثمننذجثث0222(ثتشحب نثالث  ثث02–ث7 ث
ب نرنا"ثماو  نرءثبر ثادلن  رلثالفا .ئرةثثث0227ث-ال   ثالث  ثث02اجمليف ث–نشحبث مث يف ةثاثرليفءثج ا ءث اشقثث-2

 ملن ث يفةث دلش   ءثاثثال ث.ك.ف.أ(ث ن ث بطد ث يف ثالشتعءثال  اءث.ث2ةادلن  لثالحب.ضةثلآللءثادلاعحبة ءثال نعحبةناءث 
ثفحبن  ث.–اجل زيثةال  ملن ثلن ا"ثجحببنثانثج ا ءثغحبننبلث

ب نرررنا"ثماسرررملخ ا ثبط  ررر تثالملحصرررالثاثثث0227نشرررحبث رررمث يف رررةثاثرليفرررءثالت سرررلثليف يفرررن ثاذلن سررراءثث ررر  ثث-00
ث دلش   ءثاثثال  ملن ث يفةثاجل زيث.الوا س تثادلخرب ءثثألنظ ءثالو   ثالعدحب ئاءثم.

ب نررنا"ثمثتصرر امثث0227ث-ال رر  ثاألة -ث02ءثج ا ررءث اشررقثليف يفررن ثاذلن سرراءثثاجمليفرر ثنشررحبث ررمث يف ررةثاثرليفرر-10
  ا  ثاالسملط  ءثلفحب"ثحتحب ضةثمث.

.ثث0227(ثتشرحب نثالثر  ثث2-0نشحبث مث يف ةثاثأستنعثال يفمثال  بثثةالث ا ثادلن و ثاث اشقثخر  ثالفر  ث ث -ث02
  ايفنفنلطثأاتريث يف ثالشتعءثال  اءثمث.)  .2ب ننا"ثمثالحببطثغريثادلمل اانثدلنل ثااعحبةيث ث



نشررحبث ررمث يف ررةثاثنرر ة ثاحب رر ثالتحررن ث لمل رر ة"ثاررثث رر  ثج ا رر تث  دلاررءثدثمثادل  ن ررءثال رر بحب ث نرر ث رر ة ث رر  حب ثث-02
ث.ث0222الملط بقثاثاجل ن ثالثريسملن  ءمث اشقث

(دثب ننا"ث2/00/2000-2 ثخ  ثالف  ث ج ا ءثتشحب نثال ذ اءثثادلن و–نشحبث مث يف ةثاثأستنعثال يفمثاأل ب ن"ث-ث02
ث.مثالوا   ثالش   اءثليف ححب  تثالملححب ضاءثم

 

ب نررنا"ثمثالملنافوارر تث.2000ال رر  ثالثرر  ثث07نشررحبث ررمث يف ررةثاثرليفررءثج ا ررءث اشررقثليف يفررن ثاذلن سرراءداجمليف ثث-02
ث. دلش   ءثاثثال  ملن ث يفةثاجل زيث.ةأنظ ءثإلع ةنا تثالو   ثالعدحب ئاءثمث

 دلشر   ءثارثثالر  ملن ثثدثث2002ال ر  ثاألة ث02ال ر  ثثنشحبث مث يف ةثاثرليفءثج ا رءث اشرقثليف يفرن ثاذلن سراءث-ثث02
(ثاثمتثارلثاررحبكثTOOLBOX , Simulinkةاعملت ترهث ثMAT LAB يفةثاجل زيثثب ننا"ثماسرملخ ا ثبرحبجا ث

ثالملححب ضةثأ   يثالطن م.
الثدكاترة نشر بحثث علمثً فثً مجلثة جامعثة تشثرٌن للدراسثات والبحثوث العلمٌثة بالمشثاركة مث  - 53

.عنثوان البحثث  )دمشثك ( ،والثدكتور علثً الجثازي )من جامعثة الجزائثر (هاشمً لدوري ،ودمحم لعثور
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تشغٌلها "    بالمشاركة م  المهندس وسٌم سعٌد  بعنوان   "  ممارنة  أدا  خالٌا الولود باختالف نموذج 

. 

بعنوان "  5/5/1051/ص تارٌخ 525نشر بحث علمً فً مجلة جامعة دمشك   .الموافمة رلم   -32

تمثٌل أنظمة التحكم بالمبدالت الثٌرستورٌة المضاعفة لنمل الطالة الكهربائٌة بالتٌار المستمر عالً التوتر 

 لجٌن غٌبور ." بالمشاركة م  المهندسة 

نشر بحث علمً فً مجلة جامعة البعث للعلوم الهندسٌة ، "تنفٌذ وتجرٌب نظام نمل لدرة بالتٌار  – 33

 .  1053المستمر "

 

 :فٌهابها ،والبحوث العلمٌة المنشورة  تالندوات و المإتمرات التً شارك
الهندسثة المٌكانٌكٌثة لمسثم هندسثة الطالثة الكهربائٌثة، كلٌثة لثى نشر بحث علمً فً الندوة األو- 5

،بعنوان "وحدة نمل الطالة الكهربائٌةبالتٌار المستمر عالً  5545جامعة دمشك .–والكهربائٌة 

 " .”HIGH VOLTAGE D.C. SIMULATORالتوتر . 

 5541نشر بحث علمً فً الندوة األولى لترشٌد الطالة الكهربائٌة بالتعاون م  وزارة الكهربا - 1

 تطوٌر الشبكات الكهربائٌة فً المدن لترشٌد الطالة الكهربائٌة "سورٌا .بعنوان "دراسة 

ث0222أ يفرن ث-22-02ادلشر   ءثارثثنو برءثادلدن سر ثاث اشرقثاث ة  ثالملرز   ثةاحل   رءثارنثالصرنا قدثخر  ثالفر  ث 3 -
ثمبح ضحب ث نمثأسسثأت   ثاحلا  يثاث تع تثالملنتحبثادلنخف ثمث.

ب نرررررررررنا"ثمثاألفرررررررررحبا"ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث0227ارررررررررءثاألةيثليف اع ناررررررررر ثب اشرررررررررقثاث ررررررررر  ثنشرررررررررحبث رررررررررمث يف رررررررررةثاثالنررررررررر ة ثال حبب4 -
ثالملححب ضاءثم.

ثث2002حب ئاءثمثاث   ثالو )ثزل ضحب ث يف اءثاثنو بءثادلدن س ثفحبعث  فث اشقثب ننا"ثمأت   ثالملجدا اتثالعد-ث 5
الو )ثزل ضحب ث يف اءثاثنو بءثادلدن س ثفحبعث  رفث اشرقثب نرنا"ثمث  ر اثتار  اتثالوصرحبثاثالشرتع تثالعدحب ئارءث  ربثث-2

ث.IEC909ادلناصفءثال  دلاءث
 ثاث  اسررءثالملنافوارر تثاثالشررتع تثالعدحب ئاررءثالصررن  اءثثدثضرر نثالمل رر ة"ثال ررن يثاليفتنرر  ثاررثثرل ن ررءثاررنثاألسرر تذ-7

 ث2002-2002ج ا ءث اشقثةج ا ءثتشحب نثةاجل ا ءثاليفتن ناءثبصا اث_

مبنضررنعثمثالع ةنارر تثالورر   ثث2002ادلشرر   ءثاثالن ة ال ررن  ءثاليفتن ناررءث ررن ثال نفرر تثالحبااررءثةالط  رر تثالت  يفررءث رر  ثث-2
ثالعدحب ئاءثاثال نف تثالحبااءثمث.ث

ثث2002إلو )ثزل ضحب ثاثنو بءثادلدن س ث  فث اشقثب ننا"ثمثال نف تثالحبااءثة بطد ث يف ثالشتعءثال  اءثمث-2
 :ث بطثادل ا عثالحبااءث يف ثالشتعءثال  اءث.ثث2000إلو )ثزل ضحب ث يف اءثاثنو بءثادن س ثإ لبثث-00



 :ثالملا  ثادلملن ةاثدثأجد  ثاإلج  ثدثالثريسملن ثدث...ثادلش   ءثب   ثاناضاثثليف نسن ءثال حبباءثحتتثال ن ة نثالمل لاءث–ث11

تحبمجءث مل اثانثاليفغءثاإلنعيفا  ءثليف حبباءثب ننا"ثمثادلنل اتثالن نن ءثذاتاءثالملغذ ءثمثلص حلثادلحب ر ثال رحبلثليف مجرءثةالنشرحبث.ثث–ث12
ث2002

ل حببارءثلصر حلثرل رثثاليفغرءثال حببارءث.ثاثاليففرءثادلش   ءثاثتحبمجءثمجاثثادلصطيفح تثالنا   ثاثالعملربثاجل ا ارءثاثسرن يثإيث–ث02
ث2002

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .21/9/1999/ س ه تاريخ 8288قبل لمشذخ في مجمة جامعة دمذق لمعمؾم اليشجسية بالخقؼ /        

 



  ترسيػ خؽارزمية مثلى لحداب جخيان الحسؽلة في شبكات تؽزيع القجرة الكهخبائية الذعاعية  - 2
 .27/2/2002/ س ه تاريخ 572قبل لمشذخ في مجمة الباسل لمعمؾم اليشجسية بالخقؼ /        

 
 أداء السؽلجات التحخيزية ذات التهييج الحاتي باستخجام العشفات الخيحية  - 3

Performance of self – excited Induction Generators driven by wind Turbines 

 17/10/2017تاريخ  1904بالخقؼ  2017لعام  39مؾافقة الشذخ بالسجمج  –مجمة جامعة البعث      
 
 إدخال التؽليج السؽزع على التكاليف االقترادية والبيئية لذبكات التؽزيع الكهخبائية أثخ - 4

Effect of the Distribution Generation on the Economical and Environmental 

of Electrical Networks 

  27/08/2018/ و. د تاريخ  534مؾافقة الشذخ بالخقؼ  –مجمة جامعة دمذق      
 
 تججيج استطاعة الكبح الستعادة القجرة في الديارات الكهخبائية  - 5

Determining braking power to recover energy in electric vehicle 

 /ص م ج تاريخ  1727بالخقؼ  2018لعام  5العجد  40مؾافقة الشذخ بالسجمج  –مجمة جامعة تذخيؽ      
     21  /10  /2018  

 عؽازل شبكات التؽتخ العالي في العخوف السطخيةاختبار أداء  -  6 
Testing the performance of overhead lines insulators in rainy conditions of 

HV networks 

 

 (EMC)اختبار التؽافق الكهخطيدي  – 7
Electromagnetic Compatibility (EMC) Test 
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